Designação do projeto - Requalificação do Espaço Público da Envolvente ao Bairro Social
Darque_IHRU
Código do projeto - NORTE-05-4943-FEDER-000100
Objetivo principal – Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de
Discriminação
Região de intervenção - Norte
Entidade beneficiária - Município de Viana do Castelo
Data de aprovação – 31/01/2019
Data de início – 02/05/2019
Data de conclusão – 31/03/2020
Custo total elegível – 279.023,59€
Apoio financeiro da União Europeia - FEDER – 237.170,05€
Apoio financeiro público nacional/regional – 41.853,53€
Objetivo Geral
Requalificar o espaço público da envolvente ao Bairro Social de Darque, tornando o mesmo mais
visível e visitável, conferindo-lhe mais qualidade, estruturando a componente social e,
consequente, a revitalização do tecido socioeconómico, bem como promover e a inclusão social.
Atividades
Esta operação prevê uma série de intervenções, nomeadamente: a substituição dos muros
sempre que possível por taludes ajardinados, que garantam a relação entre cotas existentes,
geralmente entre passeios e a praceta central, a par naturalmente de toda a repavimentação
dos passeios, neste caso adotando o mesmo material da envolvente que é na maioria paralelo
de betão. Em termos de estacionamento, o número de lugares formais aumentará. Serão criadas
novas passadeiras para peões, a sua colocação corresponde a percursos tidos como importantes
e contribuirão também, indiretamente, para diminuir a velocidade de circulação nas vias
interiores.
Quanto às vias propõe-se o redesenho na parte especifica envolvente a uma construção onde
existe um Posto de Transformação de energia, desta forma sem prejuízo para as funções do P.T.,
aumenta-se o espaço verde e diminui-se a área destinada à circulação automóvel que ficará mais
uniforme e segura, já que se elimina uma confluência em cunha com sempre difícil leitura de
prioridades substituindo-se por um entroncamento simples em angulo reto. As premissas
utilizadas neste projeto de requalificação, são aquelas que nos permitem dotar o espaço de
características que melhoram a qualidade de vida dos seus utilizadores.
Destaca-se, ainda, o ajardinamento dos taludes e a plantação de árvores, em canteiro ou quando
possível nos próprios taludes, estes de dimensão generosa para que seja mais fácil o
enraizamento e crescimento das novas árvores que no futuro contribuirão para a sua
consolidação.
Resultados esperados/atingidos
Este projeto contribuirá para solucionar o evidente desgaste do espaço público da envolvente
deste bairro, estancando assim o processo de degradação visando uma estratégia de
conservação, de forma a garantir condições de circulação e segurança rodoviária e promover a
inclusão social nestes territórios urbanos desfavorecidos, (Comunidade Desfavorecida da
Darque).

